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KíRí§§UK A c§gNGíLEt
BENaINKuIA§ GyltKo§ ís l
A fiatal kutkezelö, a 23 éves Bagi Zsolt életének kioltását ery

indulattal teli, kíméletlen durvaságú, keryetlen támadás okozta, amelynél a
gyilkos késével többször szűrt áldozata testébe.

A támadás 1999. március 25-en (csütörtökön) ery MUSTANG
márkanevű cigaretta vásárlás utrárr, 9 őra 28 perc és 9 őra 40 perc között
történt a cserrgelei benzinkúton.

A tettes háttrahagta sapkáját. Az összecsapás hevében a ryilkos a

tetthelyen felejtette jellegzetes, fehér sildes, sötétzöld szövetű base-

ball sapkáját. A sapka kq. ql"ko glqb émqiqb44 'IB=L_UPryA S
SPORTWEAR' körirat yaíl á közeoenperr láv6 körben pedig "BW" betük.

A sapka koszossága ápolatlan személy valószínűségét veti fel. Külön
említést érdemel, hory a szóbanforgó fejfedő állati sóröktől volt
szewtyezett, amely a tettes környezetére, munkavégzésére utalhat.

Kutassuk fel a sapka tulajdonosát! Aki meg tudja nevezri a sapka
viselőjét, az sz.emélyének, kilétének teljes leplezettsége mellett megtehetl
az inryenesen hívható 06-80/820 016 sámú úzenetrőgútős telefonra, vary
a06-3019 286 033 szÁmű rádiótelefonra.

Az információt adó személy tájekottatásának ellenfoékeként,
személyének, kilétének titokbán tartása rnellett 300.000 Ft készpénzre
tarthat igényt.
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Lz V. Csen§eleí Falunapok
programiaí

1999. május 22. (szombat)

14.00 A Falunapok megnyitása a Faluházban
Nacsa Ján osn é festm énykiállításának m egnyitój a

14.30 Kulturális műsor a Faluházban
F'ellépnek a Hammido Művészeti Iskola táncosai,
zenészei, néptáncosai, valamint a csengelei Népdalkör

t999. május 23. (vasárnap)

09.00 A csengelei és mórahalmi mazsorettek és fúvószenekarok
felvonulása (útvonal: F'aluház 3 Felszabadulás u. 3
Lehel utca 3 Május 1. utca 3 Dózsa György u. 3
Arany János u. 3 Felszabadu!ás u. 3 Faluház)

10.00 Játékos vetélkedő a Faluháznál 8-10 fős csapatokkal
14.00 Tórzene, mazsorett bemutató
16.00 Lovaskocsis felvonulás (útvonal: Faluház 3 Árpád u. C

pá;tlika út 3 F'etszabadulás u. 3 Lehel u. 3 Vrelus r.
u. 3 Arany János u. 3 X'elszabadúlás u. 3 Faluház)

19.00 F'alunapi bál a F'aluházban
Fellép: Kalmár Magda és Virág József operetténekes,
zongorán kísér Albert Dezső. Zenez Sánta István és
zenekara (Kistelek)

1999. május 24. (vasárnap)

09.30 Koszorűzás az I-II. világháborús emlékműnél
10.00 Szabadtéri mise az I-II. vitághábonús emtékműnét

Elsőáldozás
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Onkormónyzati ülés
A Csengelei Képviselő-testület 1999. április 29-én tartotta

soron következő alését.
Első napirendi pontként a Polgórmester úr beszómolt a

csengelei önkormártyzat számára legfontosabb területfejlesztési
pályázatolcról, amelynek rövid lényege a következő: a csengelei
Polgármesteri Hivatal két utca kiépítésére és egl utca felújítására
benyújtotta a pályázatát a Maglar Allamkincstár Csongrád meglei

lirendeltqégéhez. Továbbá még egl pólyázatot a Csongrád Meg,,ei
Faldhivatalhoz dűlőutak karbantartása és javítása érdekében. Az
utcók fejlesztésenél 30 % önnerő szülrséges, amely összege
1.9995.060 Ft, afennmaradó 4.655.140 lrot a pályázat elnyerése
esetén kapná meg az ankoriányzat. A dűtőutak javításának
bekerülési köhsége 742.000 Ft, ebből 297.000 Frot tud adni az
FVM pályázat elnyerése esetén. Mindenképpen bízzunk a
pályázatok pozitív elbíráIásában, hiszen ez Csengele fejlődését
elősegítené!

A legfontosabb pontként szerepelt az ülésen a k)zbiztonság.
Az alábbiakban szó szerint kazlam a Polgármester úr javaslatait:
- A Polgárőrség erősítése, bővíteni a polgárőrók létszámót
megbízható személyekkel.
- Megkeresni olyan szerveket - országgúlési képviselők, Települési
Onlarmányzatok Országos Szövetsége - akik törvényhozói
javaslattal élhetnek az országglűlésben. Meggőződésem, hogl a
bűnözés ellen szigorúbb törvényekkel lehet eredményt elérni.
- Lalrnsságunk informálásával és a viszont informálásával, kózós
összefogással lehet elérni eredményeket. Ennek érdekében
biztosítottunk a hivatalunkban egl "zöld számot", melyet o
lakosságunk inglenesen hívhat és adhat vagl kérhet információt.
Kérem a tisztelt lakosságot, hog,l saját érdeWben, iaját védelme
érdekében lözölj e információit !
- A továbbiakban lrerjük a Kisteleki Rendőrkapitányságot, hogl
lu)zségünk nagl kiterjedésű tanyán élő lakossága érdelaiben a
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fujrzeti megbízott mellé egl rendőrt biztosítsanak, aki állandó
jelleggel a kózigazgatási területünkön teljesítene szolgálatot.
Ónkormányzatunk a plusz létszóm biztosítása érdekében megegle-
zés szerint anyagi támogatást vállalna."

Ázt hiszem, hog erről a témáról nemcsak önknrmányzati
szinten. lrellene beszélni, sőt előre lépni, hanem ettől magasabb
szinteken is.

Következő pontként a Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjének,
Henczné Gút Juliannának a beszámolóját hallgatta meg a
képviselő-testület. Az ellátandók a kózségben élő a-18 éves
korosztáIyból kerülnek ki, akik szóma l998-ban 396 fő volt. A
Gyermekjóléti Szolgálat naglon sok feladata lrl)zül a
legWnyesebb, hogt észlelje, jelezze, esetleg felkarolja azon g/er-
mekeket, akik valamilyen okból gzociqUggn vag g,lermelwédelmi
szempontból hátrányosabb életkörülmérryei vannak tórsainál. E
rendszert kózösen allrntják a háziorvosokkal, védőnői szolgálattal,
o laatá si intézményekkel, tár s adalmi s zerv ekkel, gl ómhiv atalokkal,

A beszámoló melléklete :
- ]998-ban az ellátást érintő' glermekek száma
- ebből veszéIyeztetett
- Gondozott családok száma
- Gondozott családban élő glermekek száma
- Fogadóórán és családgondozás során esetszám
- A szolgálat éves forgalma
- Hatósági intézkedéshez javaslat

- átmeneti nevelésbe vételhez
- családbafogadáshoz

- Környezettanulmányok száma
- Tartós nevelésbe vétel elhórítása
- Gyermelruha alrció
A Gyermekvédelmi és Gyerme$óléti Szolgálat forgalmi
6.493.00a ft.

Ezen ülésen szóba jött még a Csengele - Jászszentlászló
lajzötti útszakasz megépítésének terve, amit egt k)zös kepviselő-
testületi megbeszélés lövetett május 5-én. Mindket önkormányzat

396
69
3

I1
146
482

6
1

összege:

J
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kinyilvánította - élükön a polgármestereklrel -l hogt mindket
községnek nagl szülaége lenne a kiépült betonútra, csak sajnos az
anyagiak korlátot szabnak az elképzeléselcrtek. A közös ülés
eredmértye azért remélhetőleg ígl is nemsokára tapasztalható lesz
(bár jogi viták még lehetnek), hiszen szóbeli megeglezés született a
nyomvonalat illetően és arról, hogl ez a nyomvonal fOldes útnak
meg is lesz csinálva.

Kiss Nándor képviselő

OAfalugazddsz rovata

Altüuális nöuénguédelem és
haspnos informáelók

A belvizes tél ellenére a színtófiildeken, de a kiskertekben is a
talajok igen kisáradtak. Az e]rnúlt csapadékos időjárás enyhített a
talajok alacsony vi^ntalman. Ez a termelőknek az öröm mellett
gondot is okoz.

A gabonatáblákon, foleg az őszi vetésű gabonak also levelein
megjelent a lisáharmat tiinete. Ellene védekezri az /Jto Combi,
Kolfugo 25 FW, Tilt 250 EC, stb. készítményekkel lehet. A
vetésfehérítő kártétele szórványosan észlelhető frleg a tavaszi vetésű
gabonaüíblrákban. A védekezés sziikségszerű lehet a fertőzőtt
területeken Bancol 50 WP, Chinmix 5 EC, Decis 2,5 Fendona , stb.
készítményekkel.

A napokban befejeződött a kukorica vetése. A szép,
egészseges állomány elérése érdekében feltétlen sziikseges a
gyomirtás elvégzése. A fiata] kukorica növényeket - frleg csíra
korban - a napos, száraz időben a kukoricabarkó és a ftildibolha
károsíthatja, észlelésiik esetén Bancol50 WP, Padan 50 SP, tIltracid
40 WP, stb. szerekkel védekeáettink.

A gyiimölcs<isökben is fokozott védekezésre kell felkésztilni.
Az almásokban megielent a lisztharmat első ttinete. Fprárás,
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csapadékos időjárás, majd az eú. követő felrnelegedés során
sámítani kell a további fertőzége. A varasodás felszaporodácíhoz
szintén kedvező az időjarás. A fertőzési nyomás miatt kombinált
szerekkel védekezziink, mely mind a két problémát megoldhatja:
Rubigan Plus, Systane MZ, stb.

Körtében a körtelevél bolha megielenésekor védekezni
sztikseges Dimilin 25 WP, Nomolt 15 SC, stb. szerekkel.

Az őszharack ültetvényekbn megjelent a tafrina ttinete. A
szaporítő képletek esőcsepp útjan jutnak afratal levelek felületére. A
betegség további terjedéset a magas relatív páratarálom nagyban
segíti. A sziikseges védekezést Bravo 500, Orthocid 50 WP, Score
250 EC szerekkel végezzilk. Felrnelegedés esetén, 15 Celsius fok
filött a kórokozó nem tud fertőzrx, ekkor nem kell védekezrri.

A meggyen az elmúlt években igen nagy kárt okozott a
monília fertőzése. A betegseg ellen a védekezés elvégzése igen
fontos Topas 100 EC, Saprol, Sumilex 50 WP, stb. szerekkel.

A Kormtíny az 1999. április 27-i ülésen módosította a
mezőgudaságí termelők agrfutítmagaás igénybevételével
összeftiggő adatszolgálÁtés és nyilvrántartásba vételről szóló
23611998. Korm. számú rendeletet. Eszerint a rendelet 2. § (2)
bekezdése d) pontja helyebe a következő rendelkezés lép:
"d) az előző évi - év közkn induló vállalkoások esetén a turgyévt
varható - arbevételének legalább 50 Yo-a mezőgazdaságí
arbevételbol szérmazk, amelyből a mezőgazdasagi nettó
rárbevéteVbevétel a 250.000 Ft-ot eléri. Az öt hektar alatti külteriileti
széntőn gazdálkadő őstermelők - 250.000 Ft éves bevétel helyett -
1999-re vállalják, hogy hektaronként ötvenezer forint
mezőgazÁasagi tevékenységből származő bevételt az őstermelői
igazolványban igazolnak. "

A március 31-i haüáridő május 31-re módosult.
Azok a sertéstartók is hozzájuthatnak az agrérrendtartasi

támogatáshoz (30 Ftlkg) az 1999. április 23. - május 31. között
átadott sertéseikre, akiknek nincs szerződésiik. Bővebb információ a
pénteki fogadóórámon.

Gregus Sandorné
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AoyóKn pjn az óaoíó6on ...

Május 2-án délután ünneplőbe alftzt;tt glerekek, anyukák és
nagmamák érkeztek az óvodába.

Az apróságok és óvónénik már régóta keszalődtek erre a
napra. A csoportok előadták saját kis műsorukat, melyet a kis
bizonytalansógok, bakik még kedvesebbé ,§ tettek. Átadtók a
titokban készített ajándékaitrat. Edesanyák, nagtmamák kónnyes
szemmel, meghatódva figlelték glerekeik, unokáik előadását, mely
róluh nekik szólt,

Mint szülő, úgl gondolom,minden édesanyának emlékezetes
marad ez a délután, mindannyiuk nevében szeretném ezt megkó-
szönni az óvónénilrtek!

Noválcrté Vízhányó Erzsébet

... & M isfuűí1an
Május 2-án a tavasz legszebb ünnepét tartottuk a

Faluházban. Azt hiszem mindenki tudja, hogt ezen a napon az
édesanyákat és a naglmamókat köszöntöttük.

Az ünnepély 3 órakor kezdődt;tt. A terem megtelt izgatott
anyukakkal és vidám glerekekkel. Lanios tanár bácsi meleg szavak-
kal kt;szóntötte a megjelenteket. Először az alsós színjátszósok
adták elő a műsorukat. Mindenkinek nagton tetszettek a kicsik
változatos történetei. Utánuk a felsősök jöttek, akik igazán
színvonalas produkcióval lredveskedtek a lúzönségnek. Majd
felcsendak az utolsó dal és minden gerekfelállt és átadta az addig
lázasan szorongatott virágcsolcrokat. A meghatott édesanyák és
nagtmamákboldogan vették át és ölelték meg gleimeküket.

Bízom benne, hog,l az édesanyálvtak az év többi napján is
legalább ennyi szeretet és hálajut!

Erdélyi Viktória (8. osztály)
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OA glógltornász tandcsaí

A §eríne de$eneraúív beúegségei
A gerinc felepítésében részfvevő alkotók köáil a csigolyak

közti porcok és a csigolyrik kőrtí íziletek degeneratív elváltozása a
leggyakoribb. A degeneratív elváltozások gyakorisaga az életkol:;al
növekszik.

Az életkor előrehaladtával a csigolya köái porckorongok
szerkezete megváltozik, így aáhatő erőkkel szembeni ellenállasa
cstjkken.

Fiatal korban (20-40 év között) a mechanikailag erősen
igénybe vett gerincnéIaz ismétlődó erőhatásokra fokozatosan, vagy
egyszeri hatásra hirtelen, a porckorong belső része kidomborodik,
vagy telesen "kinyomódik". Ezt az ál7apotot porckorong sérvnek
nevezziik. A serv az ott futó ideggyök<iket nyomja, és így fájdalmat
okoz, mely az idegek lefutásínak megfelelően kisugárzik. Okoáat
érzéuavarokat, valamint esetenként benulásos ttineteket is. A serv
általáhan egy körülírt területen képződik, így a nyomási ttinetek is
leggyakrabban egyolda§ak. Orvosi kezeléssel és gerinctornával a
panaszok enyhíthetők.

Nyaki spondylosis:
Az alsó nyaki gerincszakasz csigolyaköái porckorongjainak

degeneratív elváItozásaúloz a kisízületek kopása, arthrosisa is
üárzulhat. Ilyenkor a tarkótájon erősödő fíjdalom alakul ki, mely a
vallba, illetve a felső végtagba sugiiroáat. Reggel a flíjdalom
fokozódhat, a beteg a nyakát merermek érzi. A f;íjdalomhoz
szédülés és fejfajás is társulhat. A nyakizmok feszesek lesznek, a
nyak mozgásai korláto zottak. Átakános gyógyszeres kezelést az
izmokfel7azítágval(gyógytorn4masszézs,fi zikoterápia)kiegészít-
ve csökkenthetők a panaszok.

Lumb a go v a g,, d e r é lcfáj ós :

A lumbago (derékf;íjás) olyan ttinetegyüttes, mely a deréktáji
gerincszakaszon fellépő fajdalom, izomfeszülés és mozgáskor-
Iátazottsáry, esetleg kényszertartás együttes jelenlétét jelenti. A
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lumbago kezelésenél nagyon fontos, hogy tudjuk az okát. Okozója
lehet például fejlődési rendellenesség, degeneratív elváltozís,
gyulladasos betegség, daganat, baleset, sérülés, csontritkulás,
csontosodási zavar.

Az előrehajlásból való felegyenesedés során jelentkező derék-
fajás a leggyakoribb tiinet. A deréktaji gerincszakasz merevsege is
tarsulhat a f;íjdalomhoz. Az érintett gerincszakaszon mozgás-
korlátozottsag, illetve kényszertartás alakul ki. A kezelés során első
cél a f;íjdalom c$ikkentése, melyet pihenéssel érünk el. A megfelelő
fektetés, és egyenes-kemény fekhely igen haszros. A gyógyszeres
kezelés mellett óvatos gyógytorna, víz alaíti torna, és masszázs segít
a tiinetek enyhítéseben. A f;íjdalom megszűnése után izomerősítő
torna mellett esetenként afúzfue is sziikseg lehet.

Gyógytorna Csengelén *i"d.; ;ét; pénteken 8-tól 10 őrűg az
Egéureghazbart Uj beteg fogadása 8 órakor orvosi beutalóval.

Kormányo sné Váradi lldikó

Kaba réztak a polgárőrök
Bizonyára sokan tudják, hogl a polgárőr munkáért nem jár

semmi anyagi ellenszolgáltatás. Régóta azzal honoráljuk ezt az
önzetlen tevékenységet, hogl minden évben egl kirándulást szerve-
zünk nekik és feleségeiknek (barátnőilcnek).

Most a budapesti Milcroszkóp Színpadra látogattunk eI, Sas
József műsorát néztük meg. A neves humorista számára Mt
polgórőrünk is (Arvai Kálmán és Bacsa Isnón) szimpatikus volt,
ígl felhívta őket segítségül a színpadra,

A pergő ritmusú előadás után mindenkinek jól eshetett a
T any a c s ór d ai v a c s or a, ki ne k-kin e k a p é nzt ár c áj a s ze r i nt.

Id. Csókasi Tibornak a buszt, ű. Csókasi Tibornak a
busmezetést köszönik a polgárőrök!
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&Foci krónika

Bainoki és
kupameccsek

1999. május 2. Ásotthalom - Csengele 1:1 (0:0)
Vezette: Papp. 3a0 néző.
Csengele: Berkes, Szabó, Ambrus, Tóth, Pipicz, Hataszti (Heim
40.'), Vígh (Muhel A. 65.'), Turi, Franczia" Kovács Sz., Sejben.
Csengelei gőlszerző : Heim.
Spórgaszedő csatárunk (Szankn) hiányát nag/on megéreztük, de a
j ótékvezető sem szimpatizált velünk

aaa

Május l-jén Pusztaszeren újra megrendezték a Fakupa
elnevezésű labdarugó tornát. Az idén 6 csapat vett részt a
kiizclelrnekben. Csengelét a Fortrrna presszó játékosai képviselték.

Az elődöntő mérkőzései:
Fortuna presszó - Rákóczifalva 10:1
Csengelei gólszerzők: Túri (5), Süli, Máhler, Ádelhardt, Kun-
Szabó, Szabó.
Fortuna presszó - Onion-Line (Pusáaszer) 3:0
Csengelei góllövők: Kun-Szabó, Süli, Adelhardt.

A döntő:
Fortuna presszó - Pusztaszer 4:0
Góllövők: Máhler (2), Süli, Losonczi.

Tavalyi elsőségünket sikeresen megvédtíik és újra elhoztuk a
Fakupát. A torna gólkirálya a Fortunás TtriZoltánlett.

, A csapat tagja volt: Bencsik Attila, Szabo Péter, Losonczi
Arpád, Tttti ZoltÁn Kun-Szabó Tibor, Kiszner Antal, Dancsok
Csaba Adelhardt Lászlő, Siü László, Máhler Ferenc.
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A pusáaszeri majrálisról megjegyzendó még, hogy 5 próbát is
rendeztek. Ezen Kun-Szabó Tibor - zsinórban harmadszor - győ-
zőtt.

aat

Jászuentlászlón május2-án rendeáek labdarúgó viadalt. Itt 9
csapat mérte össze tudását.

Elődöntő:
Fortuna presszó - Kisvirág cukrászda (Jászszentlászló) 0:1

Fortuna presszó - F élegyhazi honvéd I :0 Gól szerzőnk: Ki s zner.
Fortuna presszó - Meglepetés (Jászszentlászló) 5:2 Csengelei gól-
szerzők: Kiszner (2), Dancsok Zoltán, Dancsok Csaba, Farkas.

Közepdöntő:
Fortuna presszó - Grezsa FC 1:0 Gólszerző: Dancsok Csaba.

Döntő:
Fortuna presszó - Kiwirág cukrászda (Jászszentltíszló) 0:l

Az elért eredmények a 1I. helyezésre voltak elegendők. A
legjobb játékos címet a Fortunás Dancsok Csaba kapÁ.

Csapatlagok voltak: Bencsik Attila, Kővágó Antal, Farkas
Lász|ő, Dancsok Zaltán, Dancsok Csaba, Kiszrer Antal, Kun-Szabó
Tibor, Mészíros Péter, Vígh Tibor.

Kun-Szabó Tibor

Ezí írták Csengeléről65 eve:

kereskedelmi Miniszter Úr!

Örutttint annak, hogy tarcája költségvetésenek tárgyalásakor
jól megérdemelt dicseretekkel halmozták el a szónokok. Mi is aú.
valljuk, hogy a Minisáer Úr >>megfelelő ernber a helyén<<. De
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éppen ezért merjtik egy percre megállítani a munkájában.
Tavalyi látogaáw alkalmával ígéretet tett a tanyai postai

kézbesítés jawásÉra. Kijelentjiik, hogy - a maga réuéről - röüd
időn belül be is váltotta az ígéretét és intézkedett a kívansag
ügyében. Ma azonban kénytelenek vagyunk mégis a csengelei tanyai
magyaro k e gy lto zzátlk lntézett levelét idézni.

"Tekintetes Szerkesztőseg, alulírott tájő szíwel teszem
jelentésemet, hogy kedves lapomtól váIni vagyok kénytelen; a lapot
úgy megkedveltem, hogy a gyermek szüleit se várja olyan szívesen,
mint én a lapot. A télen, amikor nem volt dolog, szombaton
kiballagtam a lapért, hogy legyen mit olvasni vasarnap. Most nem
érek rá kiballagni, lapot vasírnap nem is olvasok, mert a csengelei
kézbesító mindennap nem kézbesíti azok postáját, akik négy
kilométernél messzebb laknak. A május 13-iki lapot (mrár május 11-
én postara adtuk - Szerk.) május I7-én kaptam meg. A lapot mások
is szereürék, de kósese miatt nem rendelik meg. Kérjtik a lapot
november l-ig megsziintetri, amikor ráértink a lapért kiballagni.
1sten veltik. Fehér György, Csengele kapitány*íg 2I. sz. Csiszár
Sándor".

Így írnak a csengelei magyarok, akik művelődni szeretnének,
de nem hogy napilaphoz, de hetilaphoz sem juthatrrak idejében a
postai kézbesítés hiánya miatt. Nem lehet azon csodálkoaú ezek
után, ha a levél kihagyott részeiben azt líjak még a csengeleiek,
hogy a kézbesítő haü fizetésért nemcsak 15 napot, hanem 30 napot
is szívesen dolgozra nem egy munkanélktili a mai világban.

Csak feledékenyseg lehet az, ami ezt, az egyszerű emberek
szemében is tűrhetetlen helpetet okozza. Ha pedig ez az oka, akkor
könnyen lehet rajt3 segíteni.

Miniszter Ur! A jó tanyai magyarok nevében kérjiik, ne
engedje az illetékeseket megfeledkezni a kulturára szomjas jó alfrrldi
emberekről. Örüljtink annak, hogy éhes mohósíggal követeük a
maguk részét abból a kulturális magaslatból, amely itt a határon
magasan elválaszt benntinket a sötét Balkántól.

Es bármennyire szokatlan is, ezen a helyen iktatjuk be
szerkesáői iizenetiinket.
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Fehér Gytirgy és Csiszar Sándor, Csengele: BízzarLakveliink
egyutt abban, hogy nem kell sokáig kiballagniok a lapért a nagy
munka idején, mert a Minisáer Ur majd íalal arra módot, hogy
idejében kézhez kapjak lapunkat, melyet szívesebben várnak, mint a
szülő a gyermekét.

(dgv.)

(Megjetent a Tanyai Úisag 19j4. május 27-i számában)

Hirbetésel<
S0 db kirbálás szalma eladó. Erdektődni: Dora Zoltán Csengele,
Tanya 24. a06-30/9 153 767

A Csengele, Felszabadulás u. 46. szálm alattt 650 négyszögöles
közrrűvesített telek eladó. Erdeklódni: Olajos József Csengele,
Dózsa György u.21.8 286 095

Kisteleken, a Diófa utcdbanféIkész csalódí htíz eladó. Erdeklődni
lehet a 259 883 telefonsaímon.

Csengele tanyavilágában, a vasúton túl bérbeadó vagy eladó 4
hektár legető és 4 hektár szántó. Erdeklődni: Görög Mihály
Kisteleko Tanya 138.

Eladók: 3 db egttengelyes pótkocsi (80.000 Ft/db), 1 db verseny és
1 db íérfi kerélcpár (6000 Ft/db), Polski Fiat 1500 bontásra (45.000
Ft), valamint I db olajégőfej. É,rdeklődni: Balogh János Csengele,
Tanya 2]0. a06-30/9 670 360

Á csengelei benzínkút új nyitvatartdsi ideje: déIeIőű 6.30-től 9
óráig, üIután 16 és 19 óra közöft

Forgó Jenő

400 négyszögöles telek eladó az Ady Endre u. 6. szétm alatt 2
foliasátonal, v&gy anélkiil. Érdeklődni lehet Vígh Zso\tnál a
Csengele, Honfoglalás u. 2. számalatt.



Sántást, tárcsázási, tt ágy aszőrást,
homokhordást vállalok.

17l -

műtrágyaszórást, vetést, aratást és

Csókási Tibor 006-30/9 950 27a

Csengelén 3 szobás tanya mellékepületekkel, íóliákkal (vag
anélkal), 3 nortonlcúttal, bekerített nagl udvarral, sok alrac- és

eperfaval, szőlővel, gümölcsfaklral eladó. Erdeklődni lehet Vígh
Isnánnál a Csengele, Május 1, u. 8. szám alatt vag,l 286 0j0
telefonszámon.

Mercedes tehergépkocsival mindenfajta tehersállítást 15 tonnráig

vallalok. Erdeklődni lehet: Csokasi Ferenc Csengele, Felszabadulas u.

26.7286l02

Árpa, kukorica, búznr *a.b, roz§ vetőmag, köles kis és nagt tételben,
tovóbbó tápok és őrlemények kaphatók ű csengelei vasúttíl-
Iomósnál lévő Kisbetérő terményboltjóban (Kistelek, Tanya 312.).

|,{yííva 6-tól 18 órdig. Hétfő szünnap.

Fotó szaküzleí Kisteleken, a posta melleű!
- Igazolványkép 3 perc alatt!
- Fényruísolós A3 és A4 méretben!
- Gyermeksorozat, ballagás, esküvő,lakodalom" egléb rendewé-
nyekfelvétela
- Fényképezőgépek, Jilmek, elemek, albumok, képkeretek nagl
v óIaszté kb an kap h ató k !
- Fény képezo sep j avűds, szaktanácsaúís.
- Filmkidolgoztís 1nap alatt!

Nac sa Jóno s né fény kép ész
Kistelek, Kossuth u 16.

ródió@0&60/488 324 ?(este) 329 659

Családi eseményelrre (akodalom, ballagás stb.) 220 Volttal műkódő
hűtőlrocsit lehet bérelni Csókasi Lászlótól a Csengele, Petőfi u. 2a.

szám alatt. E 286 082



-l72-

Mindennemű szemes termóny tísztitását vállalom. Ezen kívül
szivat§ruk javítás.ít és felujításat, valamint terménysáütó csigrá,k

készítéset rövid hatráridőre vállalom.

Yarga Mihály Kistelek, Tanya345. szám
8259 990 rádióO a6-20l9 364 06l

Tóp-takarruíny kereskedésemben tüzelű és építőanyagot (PB-gó7,
betongerenda, cserép, tégla, kőpor, cement, mésa faanyag, sóder
stb.) is drusítok. Előrendelés esetén néhúny napos hatóridővel
házhoz sztíllítom a megrendelt anyagot Gyors kíszolgóltís, kedvező
árak!
A nyitvatartósí rend: keddtőI péntekig 7-től 16 óráíg, szombaton 7-

tőI 12 órdig.
Baranyi Jóaef kereskedő Csengele, Arany J. u 1.

E286 241 rddióa 06-30/9 670 366

HázÍájL gépekhez való alkatrészek gyártágt (fogaskerék stb.)
vállalom. PB-gáa szabványos csatlakozó (pörkölőhöz stb.) állandóan
kapható.

Dénes Balazs vállakoző
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A Csengelei Polgarőr Csoport támogatóinak
havonta kétsrer meg|elenő lapja

Kiadja és sokszorosítja: Csengelei Polgárőr Csoport Felelős kiadó:Kucsora Páer
Srerkesdőség: 6765 Csengele, Felszabadulás utca 11. Telefon: a640l9 950 272
Alapító szerkesztő: Molnár Mihály Felelős szerkesztő: Kontesz Józsefiré

Lapunkat rendszeresen szemlézi Magl arország legnaglobb médiafi gl előj e, az

>>oB§ER1rER<
, ,B}t P. tR BL Dtlt)I \,ID 1l L,, l | :, , l l

1081 Budapest, YII. ker. Aurórau. I1.
Telefon: 3 034 738 Fru: 3 034 744
http : //www. o bserver. hu


